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 الثالثةمضبطة الجلسة 

 دور االنعقاد العادي األول

 الفصل التشريعي الخامس
 10 

 3الرقـم:    

 هـ1440ربيع الثاني  23 التاريخ:  

 م2018ديسمبر  30     
 

 15 

من دور االنعقاد العادي األول من  الثالثةعقد مجلس الشورى جلسته 

الفصل التشريعي الخامس بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني 

 شهر من الثالث والعشرينيوم  العاشرة من صباح بالقضيبية، عند الساعة

م، وذلك برئاسة 2018من شهر ديسمبر  الثالثينهـ الموافق 1440ربيع الثاني 

 20صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور 

 أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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ـــدالل.الـــدرتورة  العضــــــــو  ـــد ال  بتســـــــــــام محم

 العضــــــــو الــــدرتور أحمــــد ســــــــــــالم العري .

 الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

 العضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.

ــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــكــــعــــبــــي.  ال

 الــــعضــــــــــــو جــــمــــيــــلــــة عــــلــــي ســــــــــــلــــمــــا .

 العضــــــــو الــدرتورة جهــاد عبــدا  الفــا ــــــــــل.

 الــــــعضــــــــــــــو جــــــواد عــــــبــــــدا  عــــــبــــــا .

 عـــــيـــــمـــــي.الـــــعضــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار  الـــــنـــــ

 الـــعضــــــــــو ســــالــــد حســــــــــيـــن الــمســــــــــقـــطــي.

ــــحــــي. ــــي ــــرم ــــس حــــمــــد ال  الــــعضــــــــــــو ســــمــــي

ـــــاعـــــي. ـــــمـــــن ـــــ  أحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو دروي  ال

 الـــــــعضــــــــــــــو دالل جـــــــاســــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

 ر ــــــــــــا  بــــراهــــيــــم مــــنــــفــــردي. الــــعضــــــــــــو

 الـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عـــــــبـــــــدا  فـــــــر .

لفضــــــــــــالــــة. يفــــة ا بيكــــة سل لعضـــــــــو ســـــــــ  ا

 الـــعضـــــــــــو ســـــــــــمـــيـــر صــــــــــــاد  الـــبـــحــــارنــــة.

ـــــة. ـــــد  ل رحـــــم ـــــي ـــــعضـــــــــــــو صـــــــــــــاد  ع  ال

 اودة.الـــعضـــــــــــو عــــادل عـــبــــدالـــرحـــمـــن الـــمـــعــــ

 العضــــــــو الــــدرتور عبــــدالع ي  حســــــــن أبــــل.

 العضــــــــو الــدرتور عبــدالع ي  عبــدا  العجمــا .

  الــــعضــــــــــــو عــــبــــدا  ســــلــــ  الــــدوســــــــــــري.

 العضــــــــو عبــدالوهــاب عبــدالحســــــــن المنصــــــــور.

 العضــــــــو الدرتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
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ــــــحــــــاجــــــي. ــــــعضــــــــــــــو فــــــ اد أحــــــمــــــد ال  ال

ـــمـــي.  ـــي ـــع ـــن ـــيصــــــــــــل راشــــــــــــد ال ـــعضـــــــــــو ف  ال

 ســــــــن علي.العضــــــــو الــــدرتور محمــــد علي ح

 العضــــــــو الــدرتور محمــد علي محمــد الخ اعي.

 العضــــــــو الــدرتور منصــــــــور محمــد ســــــــرحــا .

ـــــد. ـــــمـــــ ي ـــــوســـــــــــــ  ال ـــــ  ي ـــــعضـــــــــــــو مـــــن  ال

 الــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديــنــــا  يــلــي سضــــــــــوري.

 الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

 الـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي فـــــــايـــــــ .

ـــيــــدا . ـــم حـــم ـــي  الـــعضـــــــــــو  يــــاســـــــــــر  بـــراه

ـــــم. ـــــت ـــــ  ـــــوســـــــــــــ  أحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو ي  ال

 

 ر أســامة أحمد العصــفورالمســتشــاســعادة وقد حضــر الجلســة 

ســعادة الســيد  هذا وقد مثل الحكومة. األمين العام لمجلس الشــورى

 غانم بن فضل البوعينين وزير ش و  مجلسي الشورى والنواب.

 

 5 رما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 من وزارة الداسلية: 

النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجا  الوزارية بإدارة  -1

 الش و  القانونية.

 المالزم أول فيصل غازي حمود من  دارة الش و  القانونية. -2

 10 

 وزارة العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف: من 

 السيد  سماعيل أحمد العصفور مستشار وزير العدل. -
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  المالية: من وزارة 

 منار مصطف  السيد مساعد المستشار العام. -1

 ندى صالح الشعبا  أسصائي جلسات أول. -2

 

   5 مجلسي الشورى والنواب: من وزارة ش و 

السيد عبدالعظيم محمد العيد الوريل المساعد لش و   -

 مجلسي الشورى والنواب.

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة. ــ 

 

 10 صحة: ن وزارة الم 

الدرتورة مها علي الكواري رئيس قسم تنظيم المرافق  -

 الصحية.

 

  المرر ي:من مصرف البحرين 

 15السيد عبدالرحمن محمد البارر المدير التنفيذي لرقابة  -

 الم سسات المالية.

 

  الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: من 

  .محامي أول بالهيئةراشد يوس  المريسل السيد  -

 20 

رما حضرها الدرتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

عبدالناصر السيد و والمعلومات،المساعد للموارد البشرية والمالية 

محمد الصديقي األمين العام المساعد لش و  الجلسات واللجا  

رئيس هيئة  بأعمال القائم الطوالبة حسن عليبالمجلس، والدرتور 

 25وأعضاء هيئة المستشارين  ،المستشارين القانونيين بالمجلس
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 القانونيين بالمجلس، رما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء

 الرئيس الجلسة: معالياألقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل سير، نفتتح 

، الخامسمن الفصل التشريعي  األولمن دور االنعقاد العادي  الثالثةالجلسة 

ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين وال ائبين عن الجلسة السابقة. 

 األخ المستشار أسامة أحمد العصفور األمين العام للمجلس. تفضل 

 

 10 األمين العام للمجلس:

السالم عليكم ورحمة ا  وبرراته، ، شكرًا سيدي الرئيس 

لجلسة اعتذر عن حضور هذه ا وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل سير،

، وجواد حبيب الخياط، رل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو

وعبدالرحمن محمد جمشير  وعلي عبدا  العرادي للسفر سار  المملكة،

 15 وشكرًا. لظرف صحي منّ ا  عليه بالصحة والعافية،

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

 20 فهل هنا  مالحظات عليها؟مضبطة الجلسة السابقة، 

 

 )ال توجد مالحظات( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

مناسبة قرب بلدينا بيا   . ذ  تقر المضبطة رما وردت  ليكم 

األخ  تفضل، ، فكل عام وأنتم بخيرحلول العام الميالدي الجديد

 المستشار أسامة أحمد العصفور األمين العام للمجلس. 
 5 

 األمين العام للمجلس:

مناسبة قرب حلول ببيا  مجلس الشورى ، شكرًا سيدي الرئيس

التهاني والتبريكات يطيب لنا أ  نرفع أسم   يات  :العام الميالدي الجديد

 ل  مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس   ل سليفة ملك 

 10 البالد المفدى، و ل  صاحب السمو الملكي األمير سليفة بن سلما  

 ل سليفة رئيس الوزراء الموقر، و ل  صاحب السمو الملكي األمير سلما  

األول لرئيس بن حمد  ل سليفة ولي العهد نائب القائد األعل  النائب 

مجلس الوزراء حفظهم ا  ورعاهم، و ل  شعب البحرين الكريم، والعالم 

ا حافالً بالعطاء واإلنجازات أجمع، داعين ا  الع ي  القدير أ  يكو  عامً 

 15، التي نسع   ليها جميعًا ةللسير نحو تحقيق التطلعات عل  األصعدة راف

 ، وشكرًا.من أجل م يد من التطور والنماء
 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص  

 20لجنة الش و  الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مشروع بتقرير 

( من قانو  العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 424قانو  بتعديل المادة )

المقدم من مجلس م، )المعد في  وء االقتراح بقانو  1976( لسنة 15)

أطلب من األست نانسي دينا  يلي سضوري مقررة اللجنة التوجه ، والشورى(

  ل  المنصة فلتتفضل.
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 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 المضبطة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ومرفقاته في المضبطة؟هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير  

 

 )أغلبية موافقة(

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 

 

 (60صفحة  /1)انظر الملحق  
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشروع القانو . تفضلي  

 األست مقررة اللجنة. 

 

 إيلي خضوري:العضو نانسي دينا 

 20لجنة الش و  تدارست اللجنة تقرير  شكرًا سيدي الرئيس، 

بخصوص مشروع قانو  بتعديل الخارجية والدفاع واألمن الوطني السابقة 

( لسنة 15( من قانو  العقوبات الصادر بالمرسوم رقم )424المادة )

م )المعد بناءً عل  االقتراح بقانو  المقدم من مجلس الشورى 1976

بعد  عادته  ل  اللجنة بناءً عل  قرار واطلعت عل  مرفقاته (، الموقر
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م، 2018ديسمبر  23مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

بخصوص  عادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاريرها من 

قبل اللجنة السابقة سالل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي 

. ويتأل  مشروع القانو  فضالً عن الديباجة من مادتين، تضمنت الرابع

 5( من قانو  424المادة األول  منه استبدال نص جديد بنص المادة )

، مفاده تعديل م1976( لسنة 15العقوبات الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

المادة بإ افة حكم ينص عل  رد ما تم استالسه في جريمة االستال  

وأردت اللجنة أهمية  هلي، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.في القطاع األ

مشروع القانو  الذي يهدف  ل  سد الفراغ التشريعي في قانو  العقوبات 

 10النافذ، حيث    الجاني في جريمة االستال  في القطاع األهلي ال يقوم 

برد المال المختلس، لذا وجب النص عل  هذا الحكم لسد هذا الفراغ 

وليتوافق مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي التشريعي، 

 م.2017( لسنة 7صدقت عليها مملكة البحرين بموجب القانو  رقم )

وبعد تدار  اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء 

 15اللجنة؛ سلصت اللجنة  ل  تبني ما انتهت  ليه اللجنة السابقة في توصيتها 

( من 424يث المبدأ عل  مشروع قانو  بتعديل المادة )بالموافقة من ح

م )المعد بناءً 1976( لسنة 15قانو  العقوبات الصادر بالمرسوم رقم )

عل  االقتراح بقانو  المقدم من مجلس الشورى الموقر(، والموافقة عل  

مواد مشروع القانو  بالتعديالت التي أجرتها اللجنة السابقة، وذلك 

 20رما >>رما يحكم برد الشيء المختلس< محل عبارة باستبدال عبارة 

، الواردة في نهاية الفقرة األول  من المادة <يحكم برد المال المختلس

(، وذلك لدقة و بط المعن  والصياغة، ولتفادي ال موض 424)

 ، وشكرًا.وااللتبا  وتباين اآلراء حولها
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 الرئيـــــــــــــــس:

 تفضلي األست دالل جاسم ال ايد. هل هنا  مالحظات؟ شكرًا،  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 5بسم ا  الرحمن الرحيم، نبدأ بالشكر  شكرًا سيدي الرئيس، 

الج يل للجنة عل  التقرير الوارد وأيضًا عل  التفاصيل المرفقة في 

التقرير، ونحن نتفق مع مشروع القانو  من حيث المضمو ، حيث  نه 

يمة االستال  التي تكو  موجهة  ل  األمور تناول بالفعل مو وع جر

التي تختص بالمال العام، ورذلك بالنسبة  ل  النص النافذ اآل  حيث 

 10تكو  موجهة  ل  المال الخاص في الوقت ذاته. جاء نص المشروع 

إل افة حكم يتعلق بأحكام الرد عند ثبوت جريمة االستال ، وهذه 

ساصةً وعية في البحرين، من النصوص التي تضاف  ل  النصوص التشري

تصدى لمثل هذه األفعال. لدي مالحظة عل  الذي في قانو  العقوبات 

حت  تستكمل  ــ وبالتحديد عل  عبارة >رما يجوز< ــ نص المادة

 15 جراءات توافق النص مع هدف مشروع القانو ، فوفقًا لما ورد في تقرير 

روع القانو  لجنة الش و  التشريعية والقانونية عندما نظرت في مش

أ  اللجنة رأت فقد  بخصوص رد المبلغ أو المال أو األشياء المختلسة

ي سذ بالنص الوارد ويُحكم برد الشيء المختلس حت  يكو  ذلك  من 

العقوبات التي تستكمل فيها العقوبة األصلية المنصوص عليها في 

 20 القانو  النافذ، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ألخ سميس حمد الرميحي.شكرًا، تفضل ا 
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 العضو خميس حمد الرميحي:

والشكر موصول  ل  اإلسوة في اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الموقرة. في الحقيقة را  لي الشرف أ  أرو  أحد موقعي هذا المقترح 

بقانو  صادرًا عن مجلسكم الموقر. وتحياتنا أيضًا  اعندما را  مقترحً

 5حا ر في نفوسنا األخ سالد المسلم، فهو  ل  زميلنا الع ي  ال ائب ال

مقدم هذا المقترح، ورما تعلمو  أ  هذا المقترح يُعالج فراغًا تشريعيًا 

في القانو  النافذ حاليًا، وهو يتوافق مع ما وقعته البحرين في اتفاقية 

األمم المتحدة بشأ  مكافحة الفساد التي صدقت عليها مملكة 

تعديل ــ بكل تأريد ــ يتوافق مع الشرع م. هذا ال2017البحرين في عام 

 10ومع المنطق والعقل أيضًا، وبالتالي فإ  النص الحالي ــ بخصوص الحكم 

برد الشيء المختلس ــ فيه قصور ربير، وهذا التعديل يعالج المشكلة 

عند أذررها الموجودة في هذا القانو ، ولدي بع  المداسالت سوف 

 مناقشة المادة، وشكرًا.
 

 15 :ـــــــــــــسالرئيــ

 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 
 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

صباح الخير جميعًا. أوالً أود أ  أشكر  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20اللجنة الموقرة عل  هذا التقرير الجيد، وال شك أ  التعديل عل  المادة 

رير هو تعديل مهم ويصب في صالح االقتصاد الوطني. ذرر التق 424

انضمام مملكة البحرين  ل  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

طبعًا هذه االتفاقية انضمت البحرين  ليها، ودسلت حي  التنفيذ في 

م، ولكنَّّ هنا  عيبًا في هذه االتفاقية وهو أنها أقرت من الجمعية 2005

 25 العامة لألمم المتحدة، وهذه الجمعية ال تستطيع فرض أي  جراء  د
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أي دولة عضو ما عدا مجلس األمن الدولي، وهذا يعتبر عيبًا بحسب 

النقاد الدوليين في هذا الشأ . بالنسبة  ل  ري  نسترجع المال 

 ذا استلس شخص ما مبل ًا من المال وهرب  ل  دولة  المختلس، مثالً

معينة، فكي  نستطيع جلب هذا الشخص  ل  مملكة البحرين 

 5ساصة  ذا هرب هذا الشخص  ل  ورة لمحارمته؟ هذه مشكلة ربي

دولة تعدادها السكاني ربير جدًا ويقدر بمليار نسمة أو أرثر، 

فكي  نستطيع فعل ذلك. قد يقول البع  يمكن ذلك عن طريق 

)االنتربول(، ولكن  ذا استف  المختلس بين عدد ربير من السكا  

اإلدارة فكي  نستطيع جلبه. بهذه المناسبة أود أ  أتقدم بالشكر  ل  

 10العامة لمكافحة الفساد بوزارة الداسلية، فنحن نحيي العاملين في هذه 

اإلدارة ونرى في شوارع البحرين  عالنات رثيرة تحث المواطنين عل  

أ  يُخبروا عمن يختلس ماالً عامًا أو ساصًا. المشكلة في حل هذه 

(، وهنا أقصد ITالمعضلة هي في التقدم التقني فيما يخص الـ )

مي )اإلنترنت(، فهنا  دول رثيرة اآل  عملت بهذا النظام، مثالً بكال

 15م عملت بهذا النظام، ورل المناقصات الخاصة 2018)تشيلي( في عام 

تم تمليارات دوالر  9بالدولة تُطرح عل  اإلنترنت، وهنا  ما يقارب 

الموافقة عليها من هذه الحكومة، فأعتقد أ  الحل مستقبالً سواء 

العام أو الخاص هو اعتماد التقنية  يناالستال  في القطاعبالنسبة  ل  

 الحديثة، وشكرًا.
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األست جميلة علي سلما .  
 

 جميلة علي سلمان: العضو

 25نحن اليوم أمام تعديل مهم جدًا عل   شكرًا سيدي الرئيس، 
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أيضًا (، ورما ذرر من سبقني في الكالم، رما جاء 424المادة )

في تقرير اللجنة أ  البحرين صدقت عل  هذه االتفاقيات، وهذه 

االتفاقيات عندما تصد  عليها الدولة فإنها تعتبر بمثابة قانو  محلي. 

باإل افة  ل  ذلك أ  عل  الدول مواءمة تشريعاتها مع االتفاقيات التي 

 5، وهذه االتفاقيات المتعلقة بالفساد نصت عل  أنه يجب صدقت عليها

اتخاذ تدابير سواء تشريعية أو تدابير أسرى، باإل افة  ل  االتفاقية 

العربية التي صدقت عليها البحرين، فإنها نصت عل  أنه يجب أ  تتضمن 

التشريعات عقوبات تكميلية تحارب هذه اآلفة. االستال  هو  حدى صور 

ة البحرين من الدول السباقة في سن تشريعات لحماية الفساد، ومملك

 10القطاع األهلي، باإل افة  ل  حماية المال العام. حماية المال في القطاع 

له أهمية عن حماية المال العام، أل  أي  رر يتعرض تقل األهلي ال 

المال في القطاع األهلي أو الخاص بال شك له انعكاسات سلبية عل  

والتنموي في البلد، هذا من ناحية. من ناحية أسرى، الو ع االقتصادي 

المجني عليه أو استرداد هذا التعديل ــ بال شك ــ سي دي  ل  سرعة 

 15حاليًا، فحين به الشخص االعتباري المال المختلس رما هو معمول 

يتعرض أي شخص لضرر جراء أي جريمة  ما أ  يتقدم بدعوى أمام 

ق المدني، و ما أ  يرفع دعوى مستقلة المحكمة الجنائية للمطالبة بالح

مدنية، رل هذه الدعاوى تأسذ  جراءات طويلة في المحارم  ل  حين 

حصول المتضرر أو صاحب الحق عل  حقه، ولكن   افة هذه الفقرة 

 20عدد القضايا المدنية وستقلل قلل  جراءات التقا ي، تفي هذه المادة س

رم، وبالتالي سرعة البت في للمطالبة باسترداد هذه المبالغ أمام المحا

 الحكم بالرد ي ني عن  قامة دعاوى أسرى؛ لذا أرى أ  هذا التعديل مهم

، وسيكو  له انعكاسات  يجابية في مو وع االستثمار وساصة جدًا

بالنسبة  ل  المستثمرين من الخار  عندما يرو  أ  مملكة البحرين 
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اراتهم وأموالهم. لدي تتمتع بمنظومة حماية جنائية وقانونية تحمي استثم

مالحظات بالنسبة  ل  المادة نفسها سأثيرها عند مناقشة المادة، 

 وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 األست الدرتورة جهاد عبدا  الفا ل.  شكرًا، تفضلي

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

أتفق مع توصية اللجنة الموقرة حول أ   شكرًا سيدي الرئيس، 

 10، <الحكم برد الشيء المختلس>النص يجب أ  يتضمن العبارة التالية: 

ورا  بودي لو تكو  ، <برد المال المختلس>فهي أ بط من عبارة 

هنا  عقوبة تكميلية بدالً من االرتفاء بعقوبة الحبس مدة ال ت يد عل  

جود هذه العقوبة، أل  عقوبة سنوات، قد أرو  قاسية في  رورة و 10

في اعتقادي أنها ترتبط ــ ساصة في القطاع الخاص ــ واالستال  

 15بالحفاظ عل  السمعة االقتصادية للبحرين، وسطة الدولة الجتذاب 

العقوبة التكميلية تكو    أاالستثمارات والشررات، بالتالي اقتراحي 

ب رامة مساوية  دو  مستحقات، وأيضًا  ل امهببع ل الموظ  المختلس 

قد يكو  هذا الشيء المختلس أورا  مهمة : للشيء المختلس، بمعن 

وبالتالي يقوم القا ي بانتداب سبير مختص يقدر قيمة هذا الشيء 

 20المختلس ويل م الموظ  المختلس بدفع غرامة بقيمة هذا الشيء 

 المختلس، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 عبدا  عبا .شكرًا، تفضل األخ جواد  

 25 
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 العضو جواد عبداهلل عباس:

 سواني وأسواتي أصحاب السعادة أسعد  شكرًا سيدي الرئيس، 

ا  صباحكم بكل سير. هذا التعديل  روري، بل هو من  روريات  

الوقاية من الفساد ومكافحته للقضاء عل  مختل  أشكال جرائم 

 5نصت عليه اتفاقية السيما ما ووالتالعب بالمال العام والخاص،  الفساد

األمم المتحدة، فالنص هنا وا ح جدًا، وهو يحكم برد الشيء 

المختلس، والشيء المختلس قد ال يكو  ماالً بل قد يكو  عقارات أو 

أرا ي أو غير ذلك، فأعتقد سيدي الرئيس أ  النص وا ح جدًا، 

وأو ح من سابقه وأ بط من حيث الصياغة القانونية؛ أل  الشيء 

 10د يكو  نشاطًا اقتصاديًا أو تجاريًا وعل  هذا األسا  قام المختلس ق

المشرع رغبة منه في حماية المال بإقرار ج اءات وعقوبات تتناسب 

 424المادة  اوطبيعته،  ذ جاء هذا التعديل بصي ة ممي ة وشاملة تضمنته

بعد التعديل. رما أتفق مع ما أبداه األخ سميس الرميحي رو  الشريعة 

د نصت عل  نصوص وا حة جدًا تتمثل في أ  المال اإلسالمية ق

 15المختلس يجب  رجاعه رامالً، فأي شيء يُختلس سواء را  ماالً أو 

عقارًا أو غير ذلك وسواء را  النشاط اقتصاديًا أو تجاريًا البد من  ل ام 

المختلس برده رامالً، وهذه نصوص وا حة في الشريعة اإلسالمية 

   وحت  في القانو ، وشكرًا.

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ بسام  سماعيل البنمحمد. 

 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

بداية أشيد بتوصية اللجنة ورذلك  شكرًا سيدي الرئيس، 
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بمقدمي المقترح، أل  مثل هذه القوانين تتماش  مع سمعة البحرين 

االقتصادية وباألسص في مجال حماية األموال، ورما يوجد تحديث 

تحفي  الجوانب االقتصادية يجب أ  تتماش  مع للمنظومة التشريعات 

ذلك منظومة تشريعات حامية لألموال ولرؤو  األموال أيضًا مما يعطي 

 5السيما أ  هنا  و ،ة التي تستحقها في هذا الجانبالبحرين المكان

يجب علينا رذلك ومنظومة تشريعات موازية تحمي المال العام، 

الترري  عل  حماية األموال في القطاع الخاص بالمستوى نفسه، وأسيرًا 

البد من اإلشادة بسرعة تجاوب السلطة التشريعية مع االتفاقيات 

البحرين وذلك بتحديث المنظومة وااللت امات التي توقعها مملكة 

 10م 2017التشريعية و سرها االتفاقية العربية لمكافحة الفساد في عام 

م نحاول أ  نقر تشريعًا يتماش  مع هذه 2018ونحن اآل  في نهاية 

 االتفاقيات، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا، تفضلي األست دالل جاسم ال ايد.  

 

 يد:دالل جاسم الزا العضو

تعقيبًا عل  مداسلة األست الدرتورة جهاد  شكرًا سيدي الرئيس، 

الفا ل أردت أ  أو ح أ  القانو  البحريني في العقوبات التكميلية أو 

 20الفرعية رما أسماها، بالنسبة  ل  الموظ  العام تحديدًا عند ارتكابه 

من  67أيًا من هذه الجرائم عُد ذلك ظرفًا مشددًا، لذلك نرى أ  المادة 

قانو  العقوبات أجازت للقا ي في حالة ارتكاب الموظ  العام ألي 

جريمة من الجرائم المنصوص عليها أ  يحكم عليه بالع ل مدة ال تقل 

عن سنة وال ت يد عل  ثالث سنوات، رما أنه في شرحه للظروف 
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المشددة في حالة ارتكابها من قبل الموظ  العام أجاز له في حالة 

ع  ال رامة بحدها األقص ، ويمكن أ  يستبدلها ال رامة أ  يضا

بالحبس  ذا رانت العقوبة هي ال رامة فقط، و ذا رانت العقوبة المقررة 

هي الحبس فله أيضًا الحق وفق القانو  أ  يضاعفها  ل  الحد األقص ، 

 5وهذه من األمور التي رر  عليها المشرع العام في قانو  العقوبات 

 امشددً ا  العام الج اء المناسب ويعتبره ظرفًبالذات؛ حت  ينال الموظ

 في حالة ارتكاب أيًا من صور وأشكال االستال ، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 شكرًا، تفضل األخ الدرتور أحمد سالم العري . 

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

أوافق الجميع بأ  هذا المو وع بشأ   شكرًا سيدي الرئيس، 

مهمة جدًا في « األشياء» رجاع األشياء المختلسة مهم جدًا، ورلمة 

 15بع   استلسههذا القانو ، لكن ري  يمكن استرجاع شيء مختلس 

عضاء، هذه مشكلة قد تواجه األطباء، فإذا سُرقت األسرقة مثل األطباء 

رجاعها ممن استلم رلية بواسطة أطباء مجرمين، فكي  يمكن است

هذه الكلية مثالً؟! أعتقد أ  هذا المو وع يجب أ  يناق  بتفاصيله 

فال يمكن  رجاع الكلية ممن سرقت منه! فمثل هذا القانو  سيعقّد 

 20 لكم األمور في رأيي، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

أعتقد أ  الدرتور أحمد العري  ال يتكلم عن البحرين شكرًا،  

طباء لدينا يتمتعو  بمصداقية واحترافية ول أسرى، والحمد   األبل عن د
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شديدة، ولم تحصل في البحرين مثل هذه الحوادث، فال نفترض أشياء 

 تفضلي األست الدرتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي. غير موجودة، 

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

 5بناء عل  ما اقترحته األست الدرتورة  شكرًا سيدي الرئيس، 

جهاد الفا ل بخصوص جعل العقوبة مشددة أرثر بحيث تسترد األموال 

المختلسة ويفقد وظيفته أيضًا، لو افتر نا أ  هذا المختلس منتدب من 

قبل دولة أسرى فهل  ذا نصصنا في قانوننا عل  فقدانه لوظيفته لنا الحق 

تدب من قبلها تطبيق األمر نفسه؟ ال أ  نطلب من الدولة األسرى المن

 10 أعلم مدى  مكانية تطبيق مثل هذه األمور، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األست جميلة علي سلما .  

 

 15 جميلة علي سلمان: العضو

للتو يح فقط و زالة اللبس حول ما أثير  شكرًا سيدي الرئيس، 

ل بخصوص ع ل أو فصل الموظ  من قبل األست الدرتورة جهاد الفا 

المختلس، نحن نتكلم اليوم عن عقوبة الرد في قضية االستال  في 

القطاع األهلي، فالموظ  في القطاع األهلي ينطبق عليه قانو  العمل 

 20في حالة ارتكاب الموظ  أي جريمة فمن أنه م ظّاألهلي، والقانو  ن

حرمانه من الحقو  حق جهة العمل أو القطاع فصل العامل باإل افة عل  

األسرى  ذا ثُبت ارتكابه هذه الجريمة بحكم المحكمة، ومو وع 

 الفصل وغيره منظم في القطاع األهلي، وشكرًا.

 



  3مضبطة الجلسة  م30/12/2018                 ( 18)                1الدور  / 5 الشورى / الفصلمجلس 

 :الرئيـــــــــــــــس

في نهاية النقاش اسمحوا لي بمداسلة بسيطة، لكي شكرًا،  

وراقًا استلس ماالً أو سندات أو أ»يطمئن قلبي رما يقولو . المادة تقول: 

ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية ووجدت في حيازته بسبب عمله أو 

 5أحد قام ، س الي هو  ذا «منصبه، رما يحكم برد الشيء المختلس

تر  الشررة وهو يملك رل أسرارها ونقل هذه األسرار  ل  بالموظفين 

 ل  أحيانًا وقد ي دي  ،منافسين  سرين وأثر ذلك عل  الشررة وربحيتها

القضاء عل  هذه الشررة، هل هذه المادة ت طي مثل هذه الحاالت؟ 

وهل في القانو  ما ي طي مثل هذه الحاالت؟ أحببت أ  أثير هذا الس ال 

 10يحدث أ  بع  الموظفين عندما يتر  الشررة يتررها ومعه رل  هألن

أسرارها وبالتالي يحاول أ  يستفيد من هذه األسرار سواء ببيعها  ل  

مجال عمل ينافس فيه هذه  السو  عبر فتحبدسوله شخصيًا منافس أو 

الشررة، وهذا في الحقيقة قد ي دي  ل  سسارة ال تقدر بالنسبة  ل  

رثير من الشررات، فهذا المو وع يحتا   ل  وجود  مانات 

 15بخصوص الموظفين الذين يتررو  العمل، بحيث تبق  أسرار الشررة 

العقوبة المناسبة يُقابل بر يجب أ  محفوظة وأي انتها  لمثل هذه األسرا

 تفضلي األست دالل جاسم ال ايد. لذلك، 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 20س الك معالي الرئيس من األسئلة الواردة  شكرًا سيدي الرئيس، 

والمهمة التي تتطلب  دسال تعديالت تشريعية باستمرار بنصوص أو ح. 

لتي تكو  مبنية عل  تلك فيما يتعلق بشأ   فشاء السرية والمنافسة ا

المعلومات واألسرار فهنا  قوانين لها صلة بالقانو  الذي يشمل األعمال 

التجارية أو القطاع الخاص ورذلك األعمال التي تتم مع الحكومة، ما 
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نحن بصدده اآل  متعلق بمسألة االستال  بأسذ ما هو مملو  لآلسر بنية 

وهنا  عدة أمور منها شرط تملكه واالستفادة منه بقصد بواعث أسرى، 

 افي العقد المبرم وتترتب عليه االمنافسة وحظر المنافسة يتم النص عليه

تعلق باألمور اإلدارية في عالقته المباشرة مع صاحب العمل، تج اءات 

 5رما يرتب ج اءات في حالة وجود أي  رر تنتج عنه أ رار مادية أو 

حتم أ  يكو  هنا  فعل معنوية للطرف اآلسر، أل  العالقة السببية ت

ساطئ مرتكب في حالة  فشاء السرية أو المنافسة يترتب عليها  رر 

بخسارة عمالء رونه أصبح منافسًا له، هذه األمور منصوص عليها 

رونها قواعد عامة نلت م بها، واألسا  فيها هو التعاقد مع األطراف، 

 10ل التجارية رما أ  بع  القوانين الخاصة ذات الصلة المباشرة باألعما

والمالية فيها حظر للمنافسة لكن مراجعة مثل هذه الج ئية أمر مهم، 

فتحت معالي الرئيس بس الك هذا بابًا من األبواب التي من الممكن وقد 

أ  يتوسع فيها المشرع ويرتب عليها ج اءات، ولكنها في الوقت الراهن 

 ا.موجودة ومنصوص عليها وترتب ج اء في حالة المخالفة، وشكرً
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 عفوًا، س الي هو: أليس لها مكا  في هذا التعديل؟  
 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 20، في المادة التي نحن بصددها اليوم ليس لها سيدي الرئيس 

االستال  الوارد في نص المادة الذي نناقشه اآل  أ  مكا ، باعتبار 

ة له مظهر  سر هو الذي يمكن استال  و فشاء المعلومات أو المنافسمن 

أ  نتطر   ليه، لكن االستال  مرتبط دائمًا بخيانة األمانة واألمور 

 المتعلقة بثقة التعامل...

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

ال أريد اإلطالة في النقاش واألسذ والرد فيه، لكن لفتني أمر  

قيمة مالية استلس ماالً أو سندات أو أوراقًا ذات »واحد بخصوص عبارة 

 ، هذا ما أوقفني في المادة... «أو تجارية...

 5 

 العضو دالل جاسم الزايد:

ما ذررته معالي الرئيس يندر   منها ولكن ليس بهذه الصورة،  

فاستال  المسندات يدسل  منه  فشاء األسرار، فأنت عندما تختلس 

 هذه السندات يكو  ذلك بقصد  فشاء تلك المعلومات واالستفادة منها

 10 سواء بشكل مباشر لمصلحتك أو لمصلحة ال ير، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

يفترض أال أتداسل ولكن رأيت أنها نقطة يجب شكرًا،  

الدرتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال تفضل األخ االستفسار عنها. 

 15 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 

 

 ة ــئــيــه سـال رئيــبأعم مــائــالق

 المستشارين القانونيين بالمجلس:

يوجد نص في القواعد العامة  من قانو   شكرًا سيدي الرئيس، 

 20تجرّم  فشاء األسرار لألشخاص الطبيعيين،  371العقوبات، المادة 

يُعاقب بالحبس مدة ال ت يد عل  سنة أو بال رامة التي ال تجاوز »وتقول: 

أو حرفته أو و عه أو فنه مستودع  مائة دينار من را  بحكم مهنته

سر فأفشاه في غير األحوال المصرّح بها قانونًا أو استعمله لمنفعته 

الخاصة أو لمنفعة شخص  سر، وذلك ما لم يأذ  صاحب الشأ  في 
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السر بإفشائه أو استعماله. وتكو  العقوبة السجن مدة ال ت يد عل  

لفًا بخدمة عامة سمس سنين  ذا را  الجاني موظفًا عامًا أو مك

« مناسبة تأدية وظيفته أو سدمتهبواستودع السر أثناء أو بسبب أو 

باإل افة  ل  أ  هنا  تجريمًا إلفشاء أسرار الدولة حت  لو تر  الشخص 

 5 وظيفته، وحت  لو تقاعد، وهنا  أيضًا تجريم إلفشاء األسرار التجارية.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

مليو  دينار  100أي يقوم شخص بالتسبب في سسارة شررة  

  دينار!  100وتكو  العقوبة 

 10 

 ة ــئــيــس هـال رئيــبأعم مــائــالق

 المستشارين القانونيين بالمجلس:

 ،دينار 100تكو  العقوبة الحبس أو ال رامة  سيدي الرئيسنعم  

 وشكرًا.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 سميس حمد الرميحي.شكرًا، تفضل األخ  

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

 20في حقيقة لقد جئت  ل  المستشار أثناء  شكرًا سيدي الرئيس، 

حديثكم ألسأله عن رقم المادة التي تتناول هذا المو وع، وقد تفضل 

من قانو  العقوبات،  371سعادة المستشار وأسبرني أ  رقم المادة هو 

لنص مُ ط  في مادة أسرى، وأيضًا وقد أردت أ  أبلغ معاليك أ  هذا ا

 في قانو   سر وهو قانو  حماية أسرار الدولة.

 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 عل  العموم  ذا رنتم مقتنعو  فهذا يكفي.  

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 5القانو  موجود، والمشرّع له حق التعديل مت   سيدي الرئيس،نعم  

 ما أراد، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ سالد حسين المسقطي. 

 10 

 العضو خالد حسين المسقطي:

في البداية أتفق مع معاليك في أ   شكرًا سيدي الرئيس، 

المالحظة التي أبديتها هي مالحظة صحيحة، ويجب أ  نأسذها في 

فشاء. االعتبار بالنسبة  ل  وجود قانو  يتعامل مع مثل هذا النوع من اإل

 15العقود التي تكو  بين صاحب العمل وبين الموظ  تشمل في رثير من 

األحوال عدم  فشاء سرية المعلومات التي تتاح للموظ  أثناء فترة عمله، 

و   را  هنا  أي نوع من التسريب أو اإلفشاء أو البيع ألي جهة أسرى، 

نو  سواء را  الموظ  عل  رأ  العمل أو بعد ترره العمل، فهنا  قا

ج اءات يتعامل مع مثل هذه األمور، وليس في هذا المو وع الذي نبحثه 

 20، 371اليوم، ولكن ما أعتقد أننا نحتا   ليه هو  عادة النظر في المادة 

أ  تكو  مناسبة في الواقع للجرم الذي قام به  يجبأعني العقوبة التي 

نا الموظ  عند تسريب المعلومات، وهذه ج ئية مهمة جدًا، حيث  ن

اليوم ال نتكلم عن االستال  فقط، بل هنا  أمور تتعلق بإفشاء األسرار 

المتعلقة بالوظيفة، سواء را  ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص. 



  3مضبطة الجلسة  م30/12/2018                 ( 23)                1الدور  / 5 الشورى / الفصلمجلس 

أتفق معك معالي الرئيس، يجب أ  نعالج هذه الج ئية في الموا ع 

 األسرى من القوانين األسرى أيضًا، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5شكرًا، تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين وزير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

أتصور أ  من م ايا هذه الجلسات تبادل  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10بالنسبة  ،الرأي واالستفادة من أحدنا اآلسر. ولدي هنا مالحظتا  فقط

رتورة جهاد الفا ل فيما يتعلق بت ليظ العقوبة  ل  ما أبدته األست الد

في هذا المو وع، أعني المال المختلس؛ في اعتقادي أ  العقوبة األصلية 

، ثم أ فنا «يُعاقب بالحبس مدة ال ت يد عل  عشر سنوات...»رانت: 

، وأعتقد أنه بعد عشر سنوات «برد المال المختلس»نحن بعد التعديل 

 15جن فإنه لن يجد وظيفته، ومن الم رد الشخص من السهذا لو سر  

أنه سيُفصل بناء عل  جُرمه. حول ما أبداه األخ الدرتور أحمد العري  

تتكلما  نصًا وتحديدًا عن مو وع من سبّب  338و 337أقول: المادتا  

عاهة مستديمة لمري ، وساصة بالنسبة  ل  األعضاء، ونعني االعتداء 

يابة العامة مثل هذه القضايا عل  ، وتُكيّ  النال ير عل  سالمة جسم

 20هاتين المادتين، والعقوبة تكو  السجن مدة ال ت يد عل  سبع سنوات 

يُعاقب بالسجن مدة ال ت يد  338المادة في ، و337بالنسبة  ل  المادة 

عل  سمس سنوات. وأعتقد أ  قانوننا استوف  الكل، ولكن 

سبب في سسارة مالحظاتكم في مكانها، أعني المالحظة حول أ  من ت

دينار، وهذا محل عمل أصيل  100مليو  دينار يُعاقب ب رامة قدرها 
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مراجعة القوانين، وساصة قانو  العقوبات، أقصد للسلطة التشريعية، 

الذي هو قانو  قديم وربير جدًا في مواده، وأعتقد أنه بين حين و سر 

 رات الموجودة البد أ  يتم الرجوع  ل  هذه القوانين ومالحظة الخلل أو الث

 فيها، وشكرًا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، نريد من بع  اإلسوا  أ  يتبنوا تعديل مثل هذه المواد،  

 هل هنا  مالحظات أسرى؟

 

 10 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  مشروع القانو  من حيث المبدأ؟ 

 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل  ل  مناقشة مواده   ذ  يُقر مشروع القانو  من حيث المبدأ. 

 اللجنة. ةمقرر تاألس يمادة مادة، تفضل

 20 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

رما جاءت من  الديباجةتوصي اللجنة بالموافقة عل   :الديباجة 

 الحكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

سعادة األخ غانم بن  تفضل ؟الديباجةهل هنا  مالحظات عل   

 فضل البوعينين وزير ش و  مجلسي الشورى والنواب. 
 

 5 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

وافقتني األست دالل ال ايد قبل قليل عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

نو  أ  يُضاف قانو  اإلجراءات الجنائية  ل  الديباجة، وأ  يأتي بعد قا

 46العقوبات بحسب الترتيب ال مني، أي   افة المرسوم بقانو  رقم 

 م، لعالقته المباشرة بهذا المو وع، وشكرًا.2002لسنة 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األست دالل جاسم ال ايد.  
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 15رنت أريد أ  أسأل هذا الس ال، حيث  شكرًا سيدي الرئيس، 

را  هذا القانو  موجودًا التشريع واإلفتاء القانوني  نه في مذررة هيئة 

 من االقتراح بقانو  الذي تم رفعه  ل  الهيئة، فمجلس الشورى را  

قد  مَّّن هذا القانو ، فهل سقط سهوًا منهم عند رد المشروع؟ الس ال 

مجلس النواب بدو   درا  هذا القانو   يأتي حت  ال يذهب المشروع  ل 

 20 المهم، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، المشروع سوف يذهب  ل  مجلس النواب بهذا التعديل  

  ؟الديباجةعل  أسرى هل هنا  مالحظات الذي اقترحه سعادة الوزير. 

 25 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟لديباجة بالتعديل المذروراهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآل   ل  المادة الديباجة بالتعديل المذرور ذ  تُقر  

 ، تفضلي األست مقررة اللجنة.األول 

 

 10 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

توصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة بالتعديل  المادة األول : 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15األست دالل جاسم  تفضلي هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

أنا رفعت  ل  معاليك مقترحًا بشأ  هذه  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20المادة. أشكر رئيس اللجنة األخ حمد النعيمي عل  المرفقات التي بيّنت 

ما هو مذرور في هذا االقتراح، وأحب أ  أبيّن أ  اإلسوا  في مجلس 

النواب عَّدَّلوا عما هو وارد في مشروع القانو ، باعتبار أنهم صححوا 

، وتم ذرر عبارة «يتم رد المال المُختلس» الخطأ الوارد، وعدّلوا صي ة

، والنص الذي اتجه  ليه اإلسوا  في مجلس «يُحكم برد ما استلسهو»

 25النواب هو الصحيح باعتبار التعميم عل  رل ما ورد من استال ، سواء 
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عل  األورا  أو السندات أو األموال. اإلسوا  في اللجنة في مجلس الشورى 

، والفر  بين العبارتين «رما يُحكم» ل  « ويُحكم»غيروا رلمة 

في الثانية، ومرفقات « رما»في األول  واستخدام  «و»هو استخدام 

المشروع بقانو  تم تضمينها حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية، 

 5أُو ح فيه أنه في النصوص العقابية بالذات يجب أ  يكو  هنا  و وح 

لتي يستهدفها النص العقابي؛ فيما يتعلق بالعبارات في النص، وال اية ا

 لذلك نحن هنا نرر  عل  أمرين: معاقبة المختلس، وفي الوقت ذاته 

ــ حت  يتم فعالً فعل المعاقبة ــ البد أ  يرد ما استلسه، وفي العقوبات 

التي نعتبرها فرعية أو تبعية دائمًا يُعط  للقا ي مجاالً، فنقول مثالً: 

 10اء نظر الدعوى المنظورة أمامه ــ أ  ويجوز للقا ي  ذا ما رأى ــ أثن

يحكم بمصادرة األشياء المضبوطة، أو غير ذلك من العبارات. نحن 

دائمًا نرر  عل  حماية المال العام، والمال الخاص أيضًا الذي هو 

أمامنا اليوم، ولكي تكو  هنا  حماية متكاملة وفعالة وجديّة يجب 

من باب الداللة في وليس « ويحكم»أ  تكو  هذه العقوبة بصي ة 

 15لذلك فقد تقدمت باقتراح بأ  «. رما يحكم»النص باستخدام عبارة 

يتم التوافق مع اإلسوا  في مجلس النواب عل  الصي ة التي وردت من 

قِبَّلِهم أل  فيها وجوبية الحكم بالرد فيما يتعلق بأي صورة من صور 

 االستال  التي تقع تحت هذه المادة، وشكرًا.
 

 20 ــــــــــس:الرئيـــــ

 شكرًا، تفضلي األست جميلة علي سلما .  
 

 العضو جميلة علي سلمان:

العقوبة الواردة في هذه المادة هي عقوبة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25تكميلية وجوبية. نحن لو نظرنا  ل  مراحل التعديالت المقترحة بالنسبة 
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  ل  اللفظ المستخدم في هذه المادة فسنجد أ  النص الوارد من

الحكومة في البداية أو في المقترح المقدّم من األعضاء في الشورى 

، ومذررة الحكومة «رما يُحكم بردّ المال المختلس»را  يقول: 

قد يثير التباسًا واقترحت أ  يُضاف لفظ  «المال»سلصت  ل  أ  لفظ 

 5ألنه يتسع لجميع الحاالت؛ مجلس النواب سال  هذه اآلراء « الشيء»

، ثم جاءت توصية اللجنة متوافقة «ويحكم برد ما استلسه»وجاء بعبارة 

مع ما ذهبت  ليه مذررة الحكومة، ونحن لو رجعنا  ل  قانو  العقوبات 

التابعة للفصل المتعلق باالستال  واإل رار بالمال العام،  201في المادة 

فضالً عن »تقول:  201بالنسبة  ل  عقوبة الرد، فسنجد أ  المادة 

 10للجنايات الواردة في هذا الفصل يُحكم عل  الجاني قررة العقوبات الم

ولم « يُحكم عل  الجاني بالرد»، ذررت المادة عبارة «بالرد وب رامة

يُحكم برد ما »وال « المال»وال لفظ « رد الشيء»تذرر المادة 

يفترض أ  و، وعليه في رأيي أننا أمام تعديل قانو  العقوبات «استلسه

وجودة أساسًا، م تي بعبارات غير أ  تكو  مواد العقوبات متناسقة، ال 

 15وسصوصًا أنني أتكلم عن جريمة استال ، هنا  استال  مال عام، 

تتكلم عن استال  مال عام، وهنا االستال  في القطاع  202والمادة 

األهلي، فلماذا ال أوحد العبارات الموجودة في قانو  العقوبات؟ أل  

عقابية. النصوص الاستالف العبارات توجه غير حميد بالنسبة  ل  تعديل 

ويحكم »أي قانوني ــ سواء قاضٍ أو محامٍ ــ يعلم أنه عندما تأتي عبارة 

 20فالمقصود هو رد الشيء المختلس أو المعتدى عليه، وهذه العبارة « بالرد

ا ما ر أي  شكاالت، وأحكام التميي  ال يوجد فيهيفي المحارم ال تث

يدل عل   ثارة  شكاالت في تفسير هذه العبارة، فلماذا في هذا التعديل 

 تي بعبارات من شأنها أ  تثير  شكاالت في التطبيقات العملية؟ عندما 

فالشيء قد ال يفسر بالمال في حد ذاته، فقد « الشيء»استخدم رلمة 
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ويحكم »يفسر بالمستندات أو أشياء أسرى، وعندما استخدم عبارة 

فهنا مذررة الحكومة قالت    هذه العبارة أيضًا « رد المال المختلسب

تثير شكًا، وأقول أيضًا    العبارات الثالث المقترحة تثير  شكاالت 

وشكًا في التطبيق العملي؛ ولذلك أرى أ  نتمسك بالعبارة الواردة في 

 5بدالً من و ع هذه العبارات، والنص  201قانو  العقوبات في المادة 

من سالل  عادته  ل  اللجنة، وبإمكاني أ  أقترح نصًا  بط ا   ل  يحت

بتعديل هذه المادة اآل  في الجلسة، ولكن روننا نتكلم عن نص 

عقابي فال يحبذ في قانو  العقوبات أ  تجرى التعديالت في الجلسة؛ 

بالتالي أقترح  عادة المادة  ل  اللجنة و ،أل  هذا يتعلق بحريات وحقو 

 10استها وسصوصًا أننا نرى استالفات، استالفات من قبل اللجنة إلعادة در

والحكومة والنواب، وهذا معناه أ  هنا   شكالية في هذا التعديل. 

طبعًا هذا رأيي الشخصي ــ أ  مو ع التعديل ومن ناحية أسرى أرى ــ 

في الفقرة األول  من المادة ليس صحيحًا، ال أرى أ  يأتي التعديل في 

وأتكلم عن عقوبة « بسبب عمله أو منصبه»ل  بعد عبارة الفقرة األو

 15الرد، وتأتي فقرة أسرى تتكلم عن تشديد العقوبة بالنسبة  ل  مأموري 

التحصيل والمندوبين أو األمناء أو عل  الودائع أو الصيارفة أل  رل حالة 

مختلفة عن األسرى، وعندما  تي بالتعديل بعد الفقرة األول  فإنني  تي 

ورأنني أقول    الفقرة الثانية بالنسبة  ل  مأموري التحصيل  بانطباع

والمندوبين واألمناء عل  الودائع... لخ تعاقب ه الء بظرف مشدد بسبب 

 20صفتهم الوظيفية، ولكن لن أطبق عليهم عقوبة الرد، وسصوصًا أنها 

في هذه المادة عقوبة تكميلية وجوبية، أي يجب أ  يحكم بها القا ي 

التي تتعلق باستال   202ة بحسب التعديل، حت  في المادة وليست جوازي

األموال العامة. أقترح  عادة المادة  ل  اللجنة لبحث هذه المالحظات ألنه 

من غير المحبذ أ  تختل  العبارات في قانو  العقوبات، أو تكو  
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النصوص غير متسقة أو غير مفهومة، باإل افة  ل  أنني أرى أ  مو ع 

أ  يكو  في نهاية النص وليس في الفقرة األول ، ألنه التعديل يجب 

في التطبيق العملي سيعطي انطباعًا للقا ي بأ  عقوبة الرد سوف 

أطبقها فقط عل  عضو مجلس اإلدارة ومجلس األمناء للشخص االعتباري 

 5ولن أطبقها عل  مأموري التحصيل أو المندوبين، فأقترح  عادة المادة 

 و   را ، اآل  لمالحظات وال تجرى التعديالت ل  اللجنة وبحث هذه ا

بإمكاني اآل  أ  أقترح تعديالً وأعر ه ولكن أرى أال نتسرع في تعديل 

 قانو   العقوبات، وشكرًا

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األست الدرتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

لدي مالحظة قد تتشابه مع مالحظة  ا سيدي الرئيس،شكرً 

 15األست جميلة سلما ، وقد نورتني. نهاية الفقرة الثانية التي تتكلم عن 

، «أو غيرها بهذه الصفة عد ذلك ظرفًا مشددًا»المندوبين وغيرهم تقول 

هنا أشعر بأ  هنا  غمو ًا، وعندما سألت األست دالل ال ايد عن 

، أ  القا ي قد ي يد العقوبة األساسية الموجودةالظرف المشدد أجابت ب

ولكن أشعر بأ  هنا  غمو ًا في الفقرة األول  والفقرة الثانية، أل  

 20رما يحكم »المادة عبارة عن فقرتين، ورأ  الفقرة األول  تنتهي بـ 

، حسنًا، هل األشخاص اآلسرو  المذرورو  في «برد الشيء المختلس

لشيء المختلس؟! أل  المذرورين في الفقرة األسفل ال ينطبق عليهم رد ا

األول  فقط ينطبق عليهم هذا، أما المذرورو  في الفقرة الثانية ال 

 ينطبق عليهم وجوب رد الشيء المختلس، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ حمد مبار  النعيمي. 
 

 العضو حمد مبارك النعيمي:

 5مع اإلسوة وأل  المو وع  نختل حت  ال  شكرًا سيدي الرئيس، 

حسا  والمادة فعالً حساسة فباعتباري رئيس اللجنة أطلب  عادة مشروع 

القانو   ل  اللجنة ونجتمع مرة أسرى باألطراف المعنية ونوافيكم 

 بالتعديل  ذا را  هنا  تعديل، وشكرًا.
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 عبدالع ي  عبدا  العجما .شكرًا، تفضل األخ الدرتور  
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

أثني عل  ما تفضلت به األست جميلة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15سلما ، وأقترح  ذا را  لديها صياغة معينة أ  توافي بها اللجنة حت  

 نكو  متفقين في هذا الجانب، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هنا  مالحظات أسرى؟هل شكرًا،  
 20 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟ ل  اللجنةمشروع القانو   عادة هل يوافق المجلس عل   
 25 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس

عل  أ  توافي اللجنة المجلس ،  ل  اللجنةمشروع القانو   يُعاد ذ   

 ل  البند التالي من جدول األعمال وننتقل اآل   بتقريرها سالل أسبوعين.

والخاص بمناقشة تقرير لجنة الش و  الخارجية والدفاع واألمن الوطني 

 5 127بشأ  تقرير اللجنة )السابقة( بشأ  مشروع قانو  بتعديل المادة )

مكررًا( من قانو  اإلجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانو  رقم 

بصي ته المعدلة  -االقتراح بقانو  م، )المعد في  وء 2002( لسنة 46)

المقدم من مجلس النواب(. تفضلي األست نانسي دينا  يلي سضوري  -

 مقررة اللجنة.

 10 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 المضبطة.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 التقرير ومرفقاته في المضبطة؟هل يوافق المجلس عل  تثبيت  

 

 )أغلبية موافقة(

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 

 

 (74صفحة  /2)انظر الملحق 
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 :الرئيـــــــــــــــس

وسنبدأ اآل  بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشروع القانو .  

 تفضلي األست مقررة اللجنة. 
 

 5 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة  

ــ لجنة الش و  الخارجية والدفاع واألمن الوطني ــ بخصوص مشروع قانو  

مكررًا( من قانو  اإلجراءات الجنائية، الصادر  127بتعديل المادة )

 وء االقتراح  م، )المعد في2002( لسنة 46بالمرسوم بقانو  رقم )

 10المقدم من مجلس النواب(، واطلعت عل   -بصي ته المعدلة  -بقانو  

مرفقاته بعد  عادته  ل  اللجنة بناءً عل  قرار مكتب المجلس في 

م، بخصوص  عادة 2018ديسمبر  23اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

ا النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أعدت تقاريره

من قبل اللجنة السابقة سالل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل 

 15من  ــفضالً عن الديباجة  ــالتشريعي الرابع. يتأل  مشروع القانو  

مادتين، تضمنت المادة األول  استبدال نص جديد بنص الفقرة األول  

م مكررًا( من قانو  اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسو 127من المادة )

م، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.  ورأت 2002( لسنة 46بقانو  رقم )

اللجنة أهمية مشروع القانو  في توسيع نطا  السلطة المختصة باتخاذ 

 20الصلة بالدعوى،  ذويالتدابير التي تكفل سالمة وحماية األشخاص 

وذلك بمنح قا ي التحقيق أو المحكمة المختصة باإل افة  ل  النيابة 

العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، ورذلك توسيع دائرة األشخاص محل 

الحماية التي يكفلها النص الحالي والمقترح تعديله لتشمل المبل ين، 

والخبراء، بجانب المجني عليهم والشهود، ومن يدلو  بمعلومات في 

 25الدعوى، رما تم   افة تدابير جديدة من الممكن اتخاذها في سبيل 
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ي: تعيين حراسة عل  الشخص أو محل اإلقامة، وتسجيل حمايتهم وه

بع  المكالمات، وتتبع بع  وسائل االتصال والمراسالت. وبعد تدار  

اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ سلصت 

اللجنة  ل  تبني ما انتهت  ليه اللجنة السابقة في توصيتها بالموافقة من 

 5مشروع القانو ، واقتنعت اللجنة بالتعديالت التي حيث المبدأ عل  

مكررًا( ألهميتها، وذلك  127أجراها مجلس النواب الموقر عل  المادة )

بإعطاء النيابة العامة سلطة جواز منح الحماية للشهود، باإل افة  ل  

حذف عبارة )أو المبل ين، أو الخبراء( الواردة بعد عبارة )أو الشهود(، 

 منًا في عبارة )ممن يدلو  بمعلومات في الدعوى( الواردة وذلك لورودها 

 10في المادة، لتكو  العبارة األسيرة أعم وأشمل، وت يد اللجنة حذف البند 

الخامس من الفقرة األول  من المادة، والمتعلق بجواز تسجيل المكالمات 

( من 93وتتبع بع  وسائل االتصال الحديثة، واالرتفاء بنص المادة )

إلجراءات الجنائية الذي سبق أ  نظم هذا المو وع. في  وء قانو  ا

المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانو  فإ  اللجنة 

 15توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الش و  الخارجية والدفاع واألمن 

الوطني )السابقة( بالموافقة من حيث المبدأ عل  مشروع قانو  بتعديل 

مكررًا( من قانو  اإلجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم  127المادة )

 م، )المعد في  وء االقتراح بقانو  2002( لسنة 46بقانو  رقم )

المقدم من مجلس النواب(. والموافقة عل  نصوص  -بصي ته المعدلة  -

 20مواد مشروع القانو  رما وردت تفصيالً في الجدول المرفق. واألمر 

 الموقر التخاذ الالزم، وشكرًا.معروض عل  المجلس 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، الحكومة ــ عل  لسا  وزير ش و  مجلسي الشورى  

 25والنواب ــ تطلب  رجاء النظر لمدة أسبوعين ألنهم سيأتو  بمشروع قانو  
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متكامل يتضمن ما تطر   ليه المشروع الذي أمامكم بالنسبة  ل  

لس عل  طلب تأجيل مناقشة تقرير مشروع . فهل يوافق المج127المادة 

مكررًا( من قانو  اإلجراءات الجنائية لمدة  127قانو  بتعديل المادة )

 أسبوعين؟

 5 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

البند التالي من جدول األعمال والخاص وننتقل  ل    ذ  يقر ذلك. 

 10قانو  بتعديل المادة مشروع بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص 

م بشأ  الم سسات 2015( لسنة 21( من المرسوم بقانو  رقم )14)

 «بصي ته المعدلة»)المعد في  وء االقتراح بقانو   الصحية الخاصة

الدرتور منصور محمد األخ . وأطلب من المقدم من مجلس النواب(

 .التوجه  ل  المنصة فليتفضل مقرر اللجنةسرحا  

 15 

 نصور محمد سرحان:العضو الدكتور م

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 المضبطة.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 
 

 (91صفحة  /3)انظر الملحق  
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشروع القانو . تفضل  

 األخ مقرر اللجنة. 

 

 10 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

تدارست اللجنة تقرير اللجنة  رأي اللجنـة: شكرًا سيدي الرئيس، 

( من المرسوم بقانو  14السابقة بخصوص مشروع قانو  بتعديل المادة )

م بشأ  الم سسات الصحية الخاصة )المعد في 2015( لسنة 21رقم )

المقدم من مجلس النواب(،  «بصي ته المعدلة» وء االقتراح بقانو  

 15س في اجتماعه الثاني بعد  عادته  ل  اللجنة بناءً عل  قرار مكتب المجل

، بخصوص  عادة النظر في مشروعات م2018ديسمبر  23المنعقد بتاريخ 

القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة سالل دور االنعقاد 

العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدار  اآلراء 

اللجنة؛ سلصت والمالحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء 

 20اللجنة  ل  التمسك بتوصية اللجنة السابقة والقا ي بالموافقة عل  

مشروع القانو  من حيث المبدأ وبالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنه، 

( من الدستور في الفقرتين 13تنص المادة ) -1وذلك لالعتبارات اآلتية:

ه الكرامة واجب عل  رل مواطن، تقتضي العمل (أ )أ( و)ب( عل  أ :

ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي استيار نوعه 

 25 العمل فرص توفير الدولة تكفل( ب للنظام العام واآلداب. اوفقً
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   مشروع القانو  بإعطائه األولوية في  -2 .شروطه وعدالة للمواطنين

ينيين التوظي  بالمستشفيات الخاصة لألطباء والفنيين والممر ين البحر

الحاصلين عل  الم هالت والخبرة الالزمة، ي دي  ل  سد الفراغ 

بشأ   م1986( لسنة 23التشريعي الناتج عن  ل اء المرسوم بقانو  رقم )

 5تعط  »( منه عل  أ  16المستشفيات الخاصة والذي نص في المادة )

األولوية في توظي  العاملين بالمستشف  الخاص لألطباء والفنيين 

ين الحاصلين عل  الم هالت والخبرة الالزمة لش ل مختل  البحريني

. ويستثن  مما تقدم االوظائ  بالمستشف  رلما را  ذلك ممكنً

الحاالت الخاصة التي تحتا   ل  سبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة لدى 

 10يتوافق مشروع القانو  مع ما نص عليه  -3 .«األطباء والفنيين البحرينيين

 م2010( لسنة 48دنية الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )قانو  الخدمة الم

( المتعلقة بشروط التعيين، حيث نصت عل  اآلتي: 11في مادته )

يُشترط فيمن يعين في  حدى الوظائ  التي تسري عليها أحكام هذا »

   مشروع القانو   -4 .«ا بالجنسية البحرينيةالقانو  أ  يكو  متمتعً

 15للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه يتوافق مع السياسة العامة 

األولوية في التعيين في الوظائ  العامة والخاصة طالما توافرت عنده 

في  -في حال  قراره  -يساهم مشروع القانو   -5 شروط ش ل الوظيفة.

استيعاب األعداد المت ايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات 

لوظائ  التي يوفرها القطاع الخاص في الطبية والتمريضية والفنية في ا

 20في  وء ما دار من مناقشات وما أبدي : توصية اللجنة المجال الصحي.

التمسك  من  راء أثناء دراسة مشروع القانو ، فإ  اللجنة توصي بما يلي:

بالموافقة من حيث المبدأ،  ةبتوصية لجنة الخدمات السابقة والقا ي

( 21( من المرسوم بقانو  رقم )14)عل  مشروع قانو  بتعديل المادة 

م، بشأ  الم سسات الصحية الخاصة، )المعد في  وء 2015لسنة 
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الموافقة و االقتراح بقانو  "بصي ته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(.

واألمر  عل  مواد مشروع القانو  رما وردت تفصيالً في الجدول المرفق.

 ، وشكرًا.معروض عل  المجلس الموقر التخاذ الالزم
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 تفضل األخ أحمد مهدي الحداد.هل هنا  مالحظات؟ شكرًا،  
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

والشكر موصول  ل  لجنة الخدمات عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

 10هذا التقرير الجيد. تعديل هذه المادة يصب في صالح المواطنين 

سيدي الرئيس، نالحظ أثناء زياراتنا البحرينيين ذوي التخصصات الطبية. 

من  من المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة أنه ال يوجد بحريني 

الكادر الطبي، أنا شخصيًا الحظت في بع  العيادات أ  رل 

 سيوية، وس الي  ل  الحكومة الموقرة: هل  جنسياتالموجودين هم من 

 15  هنا  نسبة العيادات ري نتأرد من أهنا  مراقبة عل  مثل هذه 

فعالً. هنا  شروط تنص عل  أ  الم سسة الطبية أو أي شررة بحرنة 

بحرينيين، ولكن مع األس  بع  من اليجب أ  تكو  فيها نسبة 

المستشفيات أو العيادات ال يوجد فيها بحرينيو . فهل باإلمكا  أ  

 تجيبني الحكومة الموقرة عن هذا الس ال؟ وشكرًا.
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ سميس حمد الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 25والشكر موصول  ل  اإلسوا  في لجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 
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الخدمات عل  هذا التقرير. ال جدال عل  أ  هذا المشروع يتوافق تمامًا 

أ. العمل »من الدستور الفقرتين أ و ب المتعلقتين بـ:  13مع نص المادة 

، «واجب عل  رل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام،...

 أيضًا. «ب. تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه»

 5رما تعلمو  أ  البحرين ت سر بكفاءات طبية وتمريضية مشهود لها 

بالكفاءة، والعمل في وطنهم أهم ما تقتضيه هذه الوظيفة، وبالتالي فإ  

هنا  مبررات ساقها اإلسوا  في لجنة الخدمات من  منها أنه حينما 

الذي بشأ  المستشفيات الخاصة،  23تم  ل اء المرسوم بقانو  رقم 

هذه الث رة، تم التجاوز في الكثير من المستشفيات الخاصة  را  يعالج

 10بعدم توظي  البحرينيين، فهذا المشروع سوف يل م أو يضع حدًا للتهرب 

من توظي  البحرينيين في المستشفيات الخاصة. رما أسلفت، الكادر 

الطبي أو األطباء البحرينيو  مشهود لهم بالكفاءة والبحرين ت سر 

أرى أنه يجب أ  يعمل ه الء في وطنهم سيرًا لهم  وتتشرف بهم؛ لذلك

من الت رب، وساصة أ  السو  البحريني مفتوح عل  المستشفيات الطبية 

 15والم سسات الطبية المنتشرة في رل أرجاء البحرين؛ فأرى أ  هذا 

 القانو  يساعد في حل وعال  هذه المشكلة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ست دالل جاسم ال ايد. شكرًا، تفضلي األ 

 20 

 دالل جاسم الزايد: العضو

والشكر موصول  ل  األست جهاد  شكرًا سيدي الرئيس، 

الفا ل وأعضاء اللجنة عل  هذا التقرير. بالنسبة  لينا صراحة هو من 

أروع المشاريع التي نستهل بها بداية الفصل التشريعي ألنه يخص مجاالً 
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تأهيل للبحرينيين وأ  تكو  األولوية نتمن  دائمًا أ  تكو  فيه زيادة 

لهم في القطاع الحكومي من سالل ديوا  الخدمة المدنية تنفيذًا لنص 

الدستور الذي تم تناوله وذرره، فقد را  هنا  تأسيس عل  أ  تكو  

الخبرة الوطنية هي المجال الذي يفتح أمامه باب التوظي  في سائر 

 5ص. أيضًا نعتبر هذا المشروع القطاعات عل  المستويين الحكومي والخا

فرصة أل  يكو  للدولة عمل نحو  يجاد موظفين وسبرات للعمل في 

الم سسات الصحية الخاصة عل  المستويات الفنية والتمريضية واألطباء. 

لدي مالحظة واحدة وأتمن  عل  اللجنة األسذ بها عند مناقشة مواد 

  أ  تتوافر في مشروع القانو ، را  في النص أ  األصل في التوظي

 10البحرينيين الم هالت والخبرات الالزمة، أنا أطمح أ  يكو  التعديل 

عل  هذه المادة بحيث نكتفي بمسألة الم هل العلمي، وال تكو  الخبرة 

عائقًا أمام تنفيذ األغراض المستهدفة من هذا المشروع. نعلم تمامًا أ  

تنشأ مع تولي  أي سبرة في أي مجال را  عل  مستويات أي قطاع معين

الوظيفة، فطالما لدينا الم هل وهنا  الخبرة التي تتطلبها وفق 

 15الفنيين أو باالشتراطات والمعايير لممارسة عمل ما وساصة فيما يتعلق 

الجهاز التمريضي فعندما يكو  ذلك من سالل اجتياز امتحانات معينة 

أو وجود ما يشترطه وفق قانو  ممارسة المهن الصحية والجهاز 

التمريضي، فاالرتفاء بهذا القدر واجب ري نستطيع أ  نحقق الهدف 

من المشروع، وساصة أننا شهدنا م سرًا عددًا من المستشفيات 

 20تي قامت بإدسال روادر بحرينية في مدد معينة لتدريبهم الحكومية ال

عل  التمري  وعل  تخصصات فنية تكو  فعالً نادرة والبلد بحاجة 

 ليها. و ذا أصررنا عل  مثل هذا االشتراط، أعني وجود الخبرة التي قد 

تكو  لسنوات طويلة، وال يحوزها البحرينيو  في الوقت الراهن، فهذا 

من يعمل في هذا المكا  أل  هذا الشرط يشكل يعني أننا لن نجد 
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عائقًا أمام تحقيق األهداف المرجوة من هذا المشروع. أيضًا نشكر 

الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية لتوافقها مع هذا االقتراح، وهذا 

يشكل دعمًا حكوميًا تشريعيًا لتولي البحرينيين مثل هذه الوظائ  

    هنا  عددًا من البحرينيين لديهم سبرة وباعالمهمة والمفصلية، ونعلم أ

 5بل عل  المستوى فحسب طويل مطلوبو  ليس عل  المستوى الوطني 

الدولي أيضًا، فمن الممكن العمل عل  تنشئة جهاز وأطباء وممر ين 

متخصصين في هذا المجال؛ لذا أتمن  عل  اللجنة النظر في مسألة 

 دة األول ، وشكرًا.استبعاد الخبرة المنصوص عليها في الما

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ الدرتور محمد علي حسن علي. 

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

أ م صوتي  ل  صوت زمالئي السابقين  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15المتحدثين في تقديم الشكر  ل  لجنة الخدمات عل  هذا التقرير المهم 

مة جدًا وهي محاولة  عطاء األولوية للخريجين الذي يتعرض لقضية مه

البحرينيين في المجاالت الطبية. رما هو معروف معالي الرئيس أ  

البحرين مليئة وت سر بالكثير من الم هلين والم هلين لدرجات عالية 

جدًا في مجال الطب والتخصصات الطبية المساندة، ومعروف أ  

 20ا دول الخليج التي را  البحرينيو  البحرين من أوائل الدول العربية وربم

يعملو  فيها منذ عشرات السنين في المجال الطبي، وفي الواقع هذا 

المشروع يحقق هذه األهداف النبيلة، وهو ــ رما ذُرر ــ يتوافق جدًا 

مع الدستور في نصه، ومع السياسات العامة للدولة، ويحقق هدفين 

طباء ورذلك المجاالت الطبية رئيسيين: أوالً: استيعاب الخريجين من األ
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األسرى المساندة الذين أصبح عددهم ربيرًا هذه األيام، والواقع 

الم س  أ  الكثير منهم ربما ال يعمل نتيجة لعدم وجود مثل هذا 

التشريع القانوني المهم. ثانيًا: الحد من هجرة األطباء البحرينيين للعمل 

أ  هذا المشروع نبيل جدًا سار  البحرين، فالبحرين أول  بهم. أعتقد 

 5 ويحقق رل هذه األهداف، فشكرًا للجنة عل  هذا االقتراح، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .الدرتورة  بتسام محمد الدالل تاألس يشكرًا، تفضل 

 

 10 :الدكتورة إبتسام محمد الدالل العضو

وأشكر األعضاء الذين أدلوا بآرائهم في  شكرًا سيدي الرئيس، 

المو وع، وأنا شخصيًا أعتبره مشروعًا وطنيًا. بالنسبة  ل  األطباء هذا 

الجدد والفنيين والتمري  يوجد حاليًا سريجو  جدد رثيرو  وساصة 

في الطب البشري. لدي تعليق عل  ما ذرره أحد األعضاء من أنه عندما 

 15يذهب  ل  بع  المستشفيات ال يرى أطباء بحرينيين. الحقيقة أ  بع  

يات الخاصة تفتقر  ل  مجال التدريب، فمن الصعب توظيفهم المستشف

فيها رونهم يحتاجو   ل  سلفية ودعم، وساصة أنهم سريجو  جدد 

ساعة. الكثير من  24وبالعادة يعينو  في األجنحة أو عيادات الـ 

المستشفيات فيها مجاالت تدريبية بإمكانها دعم ه الء األطباء، لكن 

 20ها استقطاب متدربين في هذا المجال؛ لذا بع  المستشفيات يصعب علي

ال نرى في بع  المستشفيات بحرينيين، بينما معظم المستشفيات توظ  

األطباء البحرينيين والفنيين والممر ين. طبعًا التمري  مشكلة عالمية 

ألنه مطلوب في رل العالم، وتعتبر البحرين لألجانب المحطة ما قبل 

عل  مستوى العالم هنا  نقص شديد في الذهاب  ل  أوروبا وأمريكا، ف
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التمري  وليس البحرين فقط؛ لذلك المستشفيات الخاصة تقوم بتوظي  

طاقم التمري ، لكنه ينتقل بعد مكوثه في المستشفيات الخاصة  ل  

العمل في المستشفيات الحكومية رونه يسع  أل  يكو  في وظيفة 

شاء ا  أ  تكو  حكومية.  ذ  هذا مشروع وطني ون يده ونتمن     

 5هنا  برامج تدريبية مستقبالً تساعد رثيرًا في توظي  البحرينيين في 

 رل القطاع الصحي الخاص، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ الدرتور أحمد سالم العري . 
 10 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

وأشكر اللجنة عل  هذا التوجه الوطني.  شكرًا سيدي الرئيس، 

طبعًا المشارل الطبية في البحرين ليست حديثة العهد وسصوصًا ما 

ذررته الدرتورة  بتسام الدالل ورذلك األست دالل ال ايد، فالتدريب 

 15من أهم األمور التي يجب أ  ننظر  ليها لتأهيل البحريني بعد حصوله 

ا التدريب يتم في جميع أنحاء عل  بكالوريو  الطب أو التمري . هذ

في مستشف  السلمانية  التدريبالعالم في المستشفيات العامة، را  

. المستشفيات الخاصة عادة رذلك وحاليًا في مستشفي حمد والدفاع

مستشفيات ربحية، والتدريب فيها دائمًا يكو  في حدود معينة وال 

 20فيها، فأنا  يمكن استيعاب الكثير من الكوادر الطبية والتمريضية

أوصي أ  يكو  التدريب في القطاع العام رما را  سابقًا، وأ  تكو  

هنا  نسبة بحيث يستوعب القطاع العام جميع الخريجين ليهيأوا لدسول 

القطاع الخاص بعد ذلك. فرض التدريب في القطاع الخاص وسصوصًا 

م، في مراحله األول  صعب ألنها مستشفيات ربحية في جميع أنحاء العال

 25ويتوجه  ليها المري  ليطمئن أ  ليس هنا  أسطاء ستحصل له، ولو أ  



  3مضبطة الجلسة  م30/12/2018                 ( 44)                1الدور  / 5 الشورى / الفصلمجلس 

الكثير من األطباء حاليًا الذين يأتو  من شر   سيا وأوروبا ليسوا 

بمستوى الطبيب البحريني الموجود ومع ذلك يوظفو ، وهذه ظاهرة 

وجدناها سصوصًا في بع  المستشفيات أعني انتشار األطباء اآلسيويين؛ 

أ  نفرض عل  القطاع العام أ  يوفر التدريب لجميع الخريجين فأرجو 

 5 من الجامعات وبعد ذلك ندفع بهم  ل  القطاع الخاص، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ نوار علي المحمود. 
 

 10 نوار علي المحمود: العضو

   هذا االقتراح سيساهم في زيادة عدد  شكرًا سيدي الرئيس، 

البحرينيين في الم سسات الصحية الخاصة، لكن الالفت للنظر أ  

نسبة البحرينيين في الم سسات الصحية الخاصة منخف  جدًا  ل  ما 

وهذا األمر يستدعي من الجهات    لم أرن مخطئًا،  %20يقارب 

 15االجتماعية العمل عل   المختصة مثل وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية

دراسة هذه الظاهرة وو ع الحلول المناسبة لها بحيث تقوم ب يادة نسبة 

 البحرينيين في الم سسات الصحية الخاصة، وشكرًا. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 شكرًا، تفضلي األست هالة رم ي فاي .  
 

 العضو هالة رمزي فايز:

 ل  لجنة  والشكر موصول أيضًا شكرًا سيدي الرئيس، 

الخدمات برئاسة األست الدرتورة جهاد الفا ل عل  هذا التقرير القيّم، 

 25رما أشكر مقدمي االقتراح ألنه بالفعل تعديل مهم جدًا يخدم العمالة 

الوطنية ويخدم الطلبة البحرينيين في مجال الطب والتخصصات الطبية 
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اليوم بعد أ  المختلفة. أقيّم هذا القانو  في ظل الظروف التي نمر بها 

فُتِحَّ المجال أمام الكثير من المستشفيات االستثمارية فصار لدينا 

الكثير من األمارن التي من الممكن أ  تستوعب الخريجين 

البحرينيين في المجال الطبي، وهو حق من حقو  الطبيب البحريني أو 

 5 العاملين عمومًا في هذا المجال. هذا القانو  في رأيي مهم جدًا عل  أ 

يتم تفعيله بالدرجة المطلوبة، وأتفق مع األست دالل ال ايد في مقترحها 

أقترح أ  نحذف رلمة وقد تكو  عائقًا، « الخبرة»حيث    رلمة 

؛ أل  هذه الخبرة تكتسب ونكتفي بالم هالت المطلوبة« الخبرة»

بالممارسة، فإذا لم يكن أمام الطبيب البحريني أو العامل في المجال 

 10جال للممارسة فكي  يكتسب هذه الخبرة؟! هذه الطبي أي م

الطبيب البحريني المستشفيات هي المكا  الذي نأمل أ  يتمكن فيه 

أو العامل البحريني في المجال الطبي من ارتساب الخبرة، وبالتالي 

 يرتقي عل  سلم الوظائ  في هذه المستشفيات، وشكرًا.
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةشكرًا، تفضل األخ  
 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

بالنسبة  ل  اقتراح األست دالل ال ايد هو  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20اقتراح وجيه جدًا، واآل  األست هالة فاي  أثنت عليه. الطبيب بعد تخرجه 

يتدرب مدة سنتين، وهذه المدة رافية في رأيي، فخاللهما يتدرب 

بوظيفته، والخبرة ستأتي بالممارسة لذلك  ويعرف رل األمور المتعلقة

واالرتفاء بالم هل سيكو  صائبًا، « الخبرة»أعتقد أ  حذف رلمة 

رما أنه يساند المشروع اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك المفدى 

 25وميثا  العمل الوطني، رما أ  دستور مملكة البحرين أرد أولوية 
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الت نفسها، لذا أرى أ  توظي  المواطن البحريني    را  يمتلك الم ه

اقتراح األست دالل ال ايد صائب وأتمن  عل  الجميع الموافقة عليه، 

 وشكرًا.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

أعتذر للمداسلة للمرة الثانية ولكن  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10ست الدرتورة  بتسام الدالل بخصوص ما أحببت أ  أرد عل  رالم األ

ذررته، قد أتفق معها في حالة عدم امتال  الدرتور للخبرة رما 

، جنسيات  سيويةذررت، لكن من المالحظ أ  رل الممر ين من 

بينما هنا  المئات من الممر ين البحرينيين ينتظرو  دورهم في 

حت  السكرتيرة  أنهالتوظي ، فلماذا ال يتم توظي  ه الء؟ بل المالحظ 

 15 رانت من جنسية أجنبية! رؤية مثل هذه األمور تح  في النفس، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األست الدرتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 20 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

ردًا عل  اإلسوة الذين ذرروا أ   شكرًا سيدي الرئيس، 

الم سسات الخاصة تفتقر  ل  وجود الطاقم البحريني، أعتقد أ  

الم سسة الصحية هي التي تواجه مشكلة ربيرة في تدريب البحرينيين 

واستقطابهم من وزارة الصحة، فوزارة الصحة ال تأسذ بالقوائم الموجودة 

 25تدريبهم في الم سسات  من قوائم االنتظار بل تقوم بتوظي  من تم 
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الصحية الخاصة لديها، لذا فإ  قائمة االنتظار تطول عند وزارة الصحة 

واألمر نفسه في وزارة سدمية أسرى حيث  نها تستقطب الموظفين الذين 

يتم تدريبهم في الجهات الخاصة، لذا من الصعب جدًا بقاء البحريني أو 

قال  ل  العمل في البحرينية في القطاع الخاص لتفكيرهم في االنت

 5القطاع الحكومي، فالجهات الخاصة تفتقر  ل  التعاو  مع الجهة 

 الحكومية في توظي  البحرينيين، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين وزير ش و   

 10 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

ردًا عل  مداسلة األخ أحمد الحداد،  سيدي الرئيس،شكرًا  

وتحديدًا في مجال الصحة نحمل لها رل  اتأعتقد أ  هذه الجنسي

 15تقدير واحترام في مملكة البحرين، والسيما في الوقت الذي رانت 

في  اتفيه الخدمات الصحية نادرة، حيث را  األطباء من هذه الجنسي

جل معالجة حاالت مر ية عل  موسم ال وص يذهبو   ل  البحر من أ

تحديدًا نحمل لها رل التقدير واالحترام  اتظهر السفن، فهذه الجنسي

رما ذررت. را  هنا  تساؤل من قبل بع  اإلسوة األعضاء عن نظر 

 20الحكومة  ل  الم سسات الخاصة، الم سسات الخاصة  من 

  الم سسات التي تقع تحت  شراف الجهات المعنية سواء المجلس األعل

للصحة أو هيئة تنظيم سو  العمل أو وزارة العمل والتنمية االجتماعية أو 

وزارة الصحة قبل ذلك بصفتها سلطة تنفيذية، األست دالل ال ايد طرحت 

 ل  اللجنة أفضل إلحكام  أ   حالتهتعديالً بسيطًا لكن أعتقد 

 25منذ  عداد التقرير  ل  اليوم حدثت بع   :الصياغة، هذا أوالً. ثانيًا



  3مضبطة الجلسة  م30/12/2018                 ( 48)                1الدور  / 5 الشورى / الفصلمجلس 

األمور، وبحسب علمي المتوا ع را  هنا  معرض للمهن الطبية نظمته 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية، حضرته رل الم سسات الطبية 

الخاصة في البحرين وعر ت سدماتها، وبحسب  فادة سعادة وزير 

ل، لذا أتمن     الصحة را  هنا  تجاوب من قبل الراغبين في العم

 5عاد المشروع  ل  اللجنة أ  يُطلب رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

ويمس التعديل المطلوب ا هعملتحديدًا في هذا المو وع، رونه يمس 

أو   والفنيلمعرفة ما حدث بالضبط، وري  تجاوب الخريجو  سواء 

قد أو األطباء مع هذا المعرض، وعليه يكو  المشروع   والممر 

 استوف   راء جميع الجهات، وشكرًا.   
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ جواد عبدا  عبا . 
 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 15نحن باعتبارنا سلطة تشريعية نتطلع من  شكرًا سيدي الرئيس، 

مراجعة بع  القرارات الوزارية الصادرة م سرًا،  ل  الحكومة الموقرة 

رار وزاري ــ عل  سبيل المثال ال الحصر ــ بشأ  سنة االمتياز فقد صدر ق

بالنسبة  ل  األطباء الذين درسوا في الخار ، حيث  نه ال يمكن للطبيب 

أ  يعمل سنة االمتياز في البحرين بل يجب عليه أ  يأسذ سنة االمتياز 

 20في بلد الجامعة التي در  فيها، وبع  الجامعات ال تقبل بنظام سنة 

تياز، في حين أ  سنة االمتياز في رأيي هي سنة يكتسب فيها االم

لدينا مجمع السلمانية الطبي وهو مجمع طبي  .الطبيب سبرة بالممارسة

ربير وعريق ويمكن أ  يتدربوا فيه، لكن مثل هذه القرارات في رأيي 

تتسبب في ازدياد األطباء العاطلين عن العمل، فنرجو مراجعة بع  

 25 بهذا الخصوص، وشكرًا.  القرارات الصادرة
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 
 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 5بع  اإلسوة ومن بينهم األخ مقرر اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

بينما أرى أنها رلمة مهمة جدًا في « الخبرة»تطرقوا  ل  حذف رلمة 

احب الخبرة ال يقل أهمية عن هذا القانو ، فالممرض المختص ص

الطبيب، وقد سبقتني األست الدرتورة  بتسام الدالل بالقول    مشكلة 

التمري  مشكلة عالمية يعاني منها العالم ركل، وهو مطلب في 

 10العالم أجمع، ورما تفضل سعادة وزير ش و  مجلسي الشورى والنواب 

حة منذ بداية لدينا ممر و  من جنسيات أجنبية شاررونا في مجال الص

 رورية في « الخبرة»القر  العشرين وقبل ذلك أيضًا، فوجود رلمة 

رأيي، نحن نتكلم عن مستشفيات ساصة استثمارية ويجب أال ننس  أ  

المري  سيذهب  ل  هذه المستشفيات وسيدفع مبالغ حت  يحصل عل  

 15سدمة يتأملها، و   رانت الحكومة غير مقصرة في تقديم الخدمات 

فمثالً مجمع السلمانية الطبي مدينة طبية، ومستشف  الملك  الصحية،

حمد في المحر  مدينة طبية متكاملة، ومستشف  قوة دفاع البحرين 

مدينة أسرى، واستيار المري  للمستشف  الخاص ودفع أموال للحصول 

عل  العال  يكو  من باب أنه ال يريد أ  يدسل عليه طبيب مع مجموعة 

 20ويطلب منه أ  يفتح صدره أو غير ذلك أمام رل  متدربين في المستشف 

األطباء المتدربين! بع  المر   ال ير و  بذلك، لذلك يذهب  ل  

المستشف  الخاص، وعندما يقوم المستشف  الخاص االستثماري بإدسال 

أطباء أو ممر ين متدربين عل  مر اه رل ساعتين فأعتقد أنه واقع 

يعات يجب أ  يراعي رونها غير مقبول، والمشرّع عندما يسن تشر

 25تحافظ عل  مصالح رل األطراف، و ال فالحكومة غير مقصرة والعال  
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متوافر، و ذا لم يتوافر العال  في البحرين فإنها تبعث المري   ل  

الخار  وهذا األمر يكلفها مبالغ سيالية والحكومة مستعدة لذلك، 

 ، وشكرًا.      في هذا القانو  مهمة و رورية« الخبرة»أررر أ  رلمة 
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

وددت فقط اإلشارة  ل  مداسلة سعادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10وزير ش و  مجلسي الشورى والنواب، فنحن بكل احترام وتقدير نشكر 

الجاليات اآلسيوية التي ساهمت في تنمية المجاالت الصحية في البحرين 

ــ رما ذرر سعادته ــ أيام ال وص منذ الخمسينيات والستينيات وحت  

في جميع المجاالت االقتصادية  اليوم وليس فقط في المجال الصحي بل

والتنموية واإلنشائية، فلهم جهود ربيرة في تنمية البلد، ورنت دائمًا 

 15غياب توظي   ألذررهذا األمر فقط أذرر هذا األمر، لكن ذررت 

البحرينيين في بع  الم سسات الصحية الخاصة، هذا ما أردت أ  

 أذرره، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 .  بتسام محمد الداللفضلي األست الدرتورة شكرًا، ت 

 

 :إبتسام محمد الداللالدكتورة  العضو

بالنسبة  ل  سنة االمتياز هي مفرو ة  شكرًا سيدي الرئيس، 

فقط عل  أطباء األسنا  وليس عل  أطباء الطب البشري سار  البحرين. 

 25سنة االمتياز في عمل اليقومو  بفإنهم بالنسبة  ل  أطباء الطب البشري 
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في البحرين، أما أطباء األسنا  ففُر ت عليهم في الخار  بسبب أ  

أطباء األسنا  يحتاجو   ل  وحدات عالجية، ومن الصعب عل  

ثمانين  وأالم سسات الصحية الحكومية أ  توفر أعدادًا قد تفو  ستين 

 وحدة عالجية لتدريب أطباء األسنا ، وشكرًا.
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ الدرتور أحمد سالم العري . 
 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 10لدي مداسلة قصيرة حول مو وع الخبرة  شكرًا سيدي الرئيس، 

و ل ائه في المستشفيات الخاصة، أعتقد أنه يُمكن حل هذا المو وع 

 من سالل عدم  ل اء الخبرة و نما تتكفل الدولة ــ أي المستشفيات 

العامة ــ بإعطاء المتدرب في القطاع الخاص الفرصة للتدريب في هذه 

الجهات، أل  المستشفيات الخاصة لن تتمكن من  جراء هذا التدريب 

 15 بمفردها بدو   سناد من الدولة، وشكرًا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ما أراه أ  بع  األعضاء أبدوا اقتراحات بتعديل هذه شكرًا،  

ضل أ  تعود  ل  اللجنة حت  تُدر  دراسة متأنية شاملة المادة، واألف

 20لجميع اآلراء المطروحة. وأحب أ  أقول رلمة وهي أ  المستشفيات التي 

ذرر بع  اإلسوا  أنها ال توظ  بحرينيين يرجع ذلك  ل  أ  روادرهم 

وامتيازات األطباء والممر ين فيها  ئيلة جدًا وال ت ري بالعمل لديهم، 

يات وجدت لخدمة قطاعات ربيرة موجودة اليوم من وهذه المستشف

العمالة التي تعمل في قطاع اإلنشاءات أو العمالة المن لية، وتقدم سدمة 

 25بأسعار رسيصة جدًا، وبحسب معلوماتي أ  هذه المستشفيات عندما 
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يأتي  ليها الطبيب أو الممرض أو الممر ة فإنهم يدفعو  لهم أقل من 

ت الرسمية في الدولة، فالطبيب مثالً يُعيّن مما تدفعه المستشفيا 50%

 1400و 1300دينار، بينما في مستشفيات الحكومة الراتب  500براتب 

دينار، أي أ  الراتب في هذه المستشفيات في حدود ثلث راتب الطبيب 

 5في المستشفيات الحكومية، ولذلك نجد أ  هذه المستشفيات حت  لو 

د أل  مردودها المادي قليل. وعليه عر ت هذه األعمال فإ  الطبيب يترد

أعتقد أننا  ذا أردنا أ  نحقق هذا ال رض فعلينا أيضًا أ  ننظر في هذا 

الجانب حت  نُحسّن الشروط، لكي يكو  بإمكا  البحريني أ  يذهب 

ويعمل هنا . الجانب اآلسر الذي يجب أ  ننظر  ليه هو أ  هذه 

 10حيث  نها تستوعب  ،رالمستشفيات تخف  العبء عن الدولة بشكل ربي

هذه العمالة وبالتالي تخف  الض ط عن المستشفيات الرسمية وعن 

المرار  الصحية، وهذا جانب البد أ  ننظر  ليه. وعليه في اعتقادي 

أ  عملية التعديل يجب أ  تكو  فيها نظرة أربر وأوسع لفائدة هذا 

وادر الوطنية جديدة للعمل للكفاقًا  التعديل، فنحن نريد بالفعل أ  نفتح 

 15البحرينية، وفي الوقت نفسه نريد أ  نقدم سدمات طبية متمي ة للمواطن 

وللمقيم. وأتمن     شاء ا  عندما تعود المادة  ل  اللجنة أ  تنظر في 

رل هذه األمور حت  نستطيع أ  نصل  ل  الصي ة المناسبة لمثل هذا 

وقت نفسه المو وع؛ نحقق ال رض بإتاحة فرص عمل للمواطن وفي ال

تفضلي نحافظ عل  الخدمات الصحية التي تُقدم للمواطنين والمقيمين. 

 20 األست الدرتورة جهاد عبدا  الفا ل. 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

هذا المشروع هو مشروع وطني يتوافق  شكرًا سيدي الرئيس، 

ألولوية مع السياسة العامة للدولة الساعية لتمكين المواطن و عطائه ا
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في المجال   ووفنيفي التوظي . لدينا شباب بحريني متمكن، أطباء 

الصحي، وه الء جالسو  في بيوتهم، عائالتهم صرفوا عليهم ال الي 

والثمين، فلماذا ال نعطيهم المجال لكي يتم توظيفهم بدالً من األجانب؟! 

عندما نتكلم عن الخبرة نقول    اللجنة تتبن  االقتراح الذي تم رفعه 

 5ة. ردًا  ل  معاليكم من قِبل األست دالل ال ايد بخصوص حذف الخبر

عل  األخ ف اد الحاجي أقول  ننا  ذا رنا سوف ننتظر الخبرة فمعن  

هذا أننا لن نوظِّ  شبابنا، و ذا را  متخوفًا من رو  ه الء الشباب 

ليست لديهم الخبرة الكافية فإنني أتفق معه في هذا األمر، وساصة أ  

عندما األمر متعلق بالصحة وبحياة اإلنسا ، وال سالف عل  ذلك، ولكن 

 10يتم توظيفهم لن يقوموا مباشرة بإجراء العمليات وما شابه بدو  أ  يكو  

من األجانب أو المواطنين، وبالتالي   ومتمرسوأطباء   واستشاريمعهم 

سوف يكتسبو  الخبرة. أنا ال أرى سحب هذا المشروع اآل ، بل أرى 

 أ  نصوّت عليه ونحذف الخبرة، واألمر للمجلس، وال أرى أ  األمر

يستدعي أ  يرجع المشروع  ل  اللجنة معالي الرئيس، فنحن قد قمنا 

 15بدراسته، وقابلنا الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية ووافقوا عل  

المشروع، وال أرى أ  هنا  داعيًا  ل  عودته  ل  اللجنة مرة أسرى، 

 واألمر مترو  لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20بال شك أنه مشروع وطني مهم، ويوفر فرص عمل ا، شكرً 

للمواطنين، وما أقوله هو أنه يجب تحسين شروط العمل حت  تكو  

بحيث يُقبل عل  العمل في مثل هذه  يم رية للمواطن البحرين

الم سسات، هذا هو اقتراحي. و ذا رنتم تجدو  أ  هذا االقتراح 

أي في األسير هو رأي بالشكل الذي قمتم بتقديمه رافٍ ووافٍ فالر

 25المجلس، ولكني دائمًا أرى التأني والدقة في الموافقة عل  التشريعات، 
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ألننا ال نريد للتشريع أ  يذهب اآل  ثم يعود  لينا بعد سنة أو سنتين 

ونقول  ننا لم نكن موفقين في الصياغة المطلوبة ولم نحقق الهدف 

لس. و ذا را  المطلوب. عل  رلٍ الرأي في األسير هو رأي المج

األعضاء ال يميلو   ل   عادة المشروع  ل  اللجنة فهنا  اقتراح من األست 

 5دالل ال ايد، وأرجو منها أ  تبيّن مقترحها لإلسوة األعضاء، ولكن قبل 

ذلك البد أ  نصوّت عل  مشروع القانو  من حيث المبدأ، فهل هنا  

 مالحظات أسرى؟
 

 )ال توجد مالحظات( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  مشروع القانو  من حيث المبدأ؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

قبل أ  أعطي الكلمة   ذ  يُقر مشروع القانو  من حيث المبدأ. 

رأيي هو أ  يُعاد المشروع  ل     لألست دالل ال ايد، أحب أ  أقول 

الدراسة، و ذا أردتم أ  نستمر في مناقشة المو وع اللجنة لم يد من 

فسوف نناق  المواد مادة مادة، ولكني أحببت أ  أعطيكم فكرة 

 20التعديل المطلوب، وبعد ذلك نرى رأي اإلسوا  في االستمرار في ن ع

 تفضلي األست دالل جاسم ال ايد. المناقشة أو  عادة المشروع  ل  اللجنة. 

 

 :العضو دالل جاسم الزايد

نحن ن رد أ  الهيئة الوطنية للمهن  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25والخدمات الصحية أبدت موافقة عل  هذا المشروع. وفي  طار النقطة 
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التي تطرقت  ليها بشأ  الم هالت العلمية واستبعاد مسألة الخبرة 

رشرط لعملية التوظي  حت  ال يتم التذرع بهذا األمر لوق  التوظي . 

ا األمر  ل  القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمهن وقد استندت في هذ

م والمتعلق بالملحق 2017يونيو  8والخدمات الصحية والمنشور بتاريخ 

 5المتعلق بالطواقم الطبية والتمريضية والمهن المعاونة، ووفقًا  5رقم 

لإلجراءات الواردة في هذا الملحق، فإنه من الطبيعي حت  يُستخر  

المشروع رسصة م اولة المهنة، البد أ  يجتازوا للمنصوص عليهم في 

متطلبات الحصول عل  التراسيص التي تتيح لهم ممارسة هذه المهن، 

يكو  تعيين الطواقم »والج ء المتعلق بالطاقم الطبي مذرور فيه أنه 

 10الطبية في رل قسم بحسب الم هالت المعتمدة والوص  الوظيفي 

، «ي  الترسيص الصادر عن الهيئةالمقرر بالمستشف  بما ال يتجاوز تصن

واستتباعًا لمسألة وجود الم هل بما يتسق مع قدرته ومباشرته للمهن التي 

سوف تكو  مورلة  ليه في المستشفيات الخاصة تخضع الستبارات 

وتخضع للتحقق من الم هل العلمي، ومنح الرسصة المستحقة عن ذلك. 

 15ل  أسا  أال يتم التذرع وبالتالي عندما طلبنا حذف الخبرة، را  ذلك ع

بهذه الذريعة لعدم التوظي  أو تحقيق الهدف المرجو من المشروع. أنا 

أتفق مع معاليك فيما قلته بشأ   آلة الراتب، ولكن أريد أ  أبيّن أيضًا 

نقطة في مسألة التوظي ، حيث صادفنا عددًا من العقود التي تفاجأنا 

لشخص راتبًا  ئيالً ولكن بما فيها من اشتراطات أسرى، حيث يُعط  ا

 20يعوض عنه ببدالت أسرى، مثل  ذا قام بإجراء أشعة فإ  له نسبة منها، 

و ذا قام بأي تحليل طبي فإ  له نسبة من ذلك، فهنا  معاو ة، ويخر  

دينار في تلك  2000 ل   1800عادة براتب  جمالي ال يقل عن 

 لمستشفيات، وشكرًا.ا
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 :الرئيـــــــــــــــس

قبل أ  ندسل في المشروع أحب أ  أقول رلمة قصيرة، ، شكرًا 

مفادها: أنكم أردتم الخير لبع  المواطنين المتخصصين سواء في 

المجاالت الطبية أو الخدمات الصحية أو التمري ، واستثنيتم شرط 

 5التدريب أو الخبرة، و ذا وقع أي سطأ من طبيب تم توظيفه بموجب هذا 

س ولية من؟ أل  المستشف  سيقول  نكم القانو  فسيكو  هذا الخطأ م

من قلتم بتوظي  أطباء من دو  سبرة، وهذه أرواح النا . وما أقوله هو 

أ  األمور ال ت سذ بهذه الطريقة، ويجب أ  نتأن  في صياغة المادة 

بطريقة صحيحة حت  نطمئن  ل  أنها ت دي ال رض بفتح  فا  عمل 

 10ا حماية المواطنين اآلسرين من ألبنائنا المواطنين في هذا المجال وأيضً

أي أسطاء قد ترتكب نتيجة هذا القانو ، ولكن القرار في األسير 

كم فإذا أردتم التصويت فسنصوت عليه و ذا أردتم  عادته  ل  م يد ل

من الدراسة فسنعيده.  ذ  سنصوت عل   عادة مشروع القانو   ل  اللجنة 

وافق المجلس عل   عادة و ذا لم توافقوا فسنناقشه مادة مادة. هل ي

 15 مشروع القانو   ل  اللجنة لم يد من الدراسة؟

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة  ل  بالنسبة  .ذلك  ذ  يُقر 

( 37والبيئة بخصوص مشروع قانو  بتعديل بع  أحكام القانو  رقم )

م بشأ  تنظيم عملية استخرا  الرمال البحرية وبيعها )المعد 2014لسنة 

 ،(المقدم من مجلس النواب «بصي ته المعدلة»في  وء االقتراح بقانو  

يقترح تأجيله، وعليه سي جل  ل  األسبوع األخ ف اد الحاجي رئيس اللجنة 

 25تقرير القادم. وننتقل  ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص بمناقشة 
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وفد مجلس الشورى المشار  في منتدى القمة العالمية للنساء القياديات، 

  من  سالل الفترة الذي عقد في مدينه فيلنيو  عاصمة جمهورية ليتوانيا،

األست الدرتورة فاطمة عبدالجبار  تفضلي م.2018يونيو  8 ل   6

 الكوهجي. 
 5 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

رنت رئيس هذا الوفد، را  الم تمر  شكرًا سيدي الرئيس، 

وقياديات وأعضاء برلمانيات. عدد  اتيضم عددًا من رئيسات حكوم

دول. رل النقاط مذرورة  8مشار  من  500الوفد المشار  حوال  

 10في التقرير، والنقطة المهمة جدًا هي أ  رئيسة مالطا قالت  نها عملت 

فتاة  ل  القيادة، وشرحت لنا  Girl to leadersلجنة جديدة باسم 

ـ وهنا  عدد من الفتيات ري  أنهم يدعمو  الفتيات في مرحلة الجامعة ـ

من جميع الدول حت  من جمهورية مصر العربية ولبنا  ــ ويقومو  

طلبت منهم أ  يكو  لدينا وقد في المواقع القيادية.  بتدريبهن ليكنّ

 15هذا البرنامج في البحرين بحيث تقوم الجهات المعنية المختصة بهذه 

البحرين لتدريب الموا يع بالتواصل معهم لكي نقدم هذا البرنامج في 

 في المرار  القيادية، وشكرًا. الفتيات البحرينيات ليكنّ
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

والشكر موصول  ل  األست الدرتورة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الً: فاطمة الكوهجي. الحظت عدم وجود أمرين في التقرير، أو

 25ما ذررته الدرتورة اآل  مذرورًا أ  يكو  التوصيات،  ذ را  بودنا 
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في التوصيات. ثانيًا: رأي المشاررين في هذا الم تمر، وهو األهم؛ 

 لكي يستفيد منه من سيذهب  ل  مثل هذه الم تمرات، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5د جدول وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة جميع بنوشكرًا،  

 أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة. 
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 (مساء 12:20)رفعت الجلسة عند الساعة 

 

      

 علي بن صــالح الصــالح  العصفور أسامة أحمد

 رئيس مجلس الشورى  األمين العام لمجلس الشورى

   

 

 15 )انتهت المضبطة(

 

 

    

 


